
 

 

 

RPG Nässjö 
 
 
 

RPG vill göra skillnad! 
 

 

 

 

Program Hösten 2018 


 




16 augusti Mariagården kl 15.00 
 

Detta planeras och byggs i Nässjö 
 

Medverkan av Ann-Cathrin Gunnar, ordförande i Nässjö 

kommuns samhällsplaneringsnämnd 

Sångmedverkan av Roland Freed och Per-Arne 

Knutsson 

 
13 september Pingstkyrkan kl 14.00 (obs tiden) 
 

Ett enda liv - en dag om hälsa 
 

Medverkan av  

- Leif Ockander, om sömn och hälsa 

- Pernilla Sturesson, om vägledning och stöd kring 

frågor om alkohol och spel, att vara anhörig  

- Höglandets räddningstjänst, om att förebygga brand 

- Nässjö kommuns kostenhet, om att äta god och 

näringsrik kost 

 
18 oktober Allianskyrkan kl 15.00 
 

Den okände nässjöbon 
- ett program om Olov Hartman, präst och psalmförfattare, 

som en tid var komminister i Nässjö församling  
 

Medverkan av Ingvar Ellbring och Ulla Fredricson 
 

 

30 minuter med RPG 
Närradioprogram varannan vecka med Ola Sundberg. 

Höstens programtablåer presenteras i Smålands Dagblad. 

 



15 november Tabernaklet kl 15.00 
 

Axplock ur en biståndsarbetares 
dagbok 
 

Medverkan av Berth Nilsson som arbetat som 

biståndsarbetare i olika delar av världen under 40 år 

 
13 december Frälsningsarmén kl 15.00 
 

Sånger i advent 
 

Medverkan av Thomas Larsson och Sven Ekstedt 
 

2019 
 

10 januari Missionskyrkan kl 15.00 
 

Upptakt med grötfest 


Medverkan av Ted Sandstedt 
 

Föranmälan senast 5 januari till  

 Maria Bernhardsson tel 070-310 37 08 

 Irene Carlsson tel 070-266 07 03 

 

7 februari Allianskyrkan kl 15.00 
 

RPG-föreningens årsmöte 
 

Förhandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redovisning, olika val, samtal om verksamhetens 

inriktning. Parentationen leds av Ingegerd Allansson. 

Sångmedverkan av Britt-Inger Säll, Marita Snälls och 

Ingrid Larsson 



RPG vill göra skillnad! 
 

Riksförbundet PensionärsGemenskap består av tre viktiga delar 

som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och föreningar.  
 

I stadgar och måldokument sägs att verksamheten har sin grund i 

kristna värderingar. Detta innebär att RPG är unik som pensionärs-

organisation. Vi vill göra skillnad! 
 

RPG är med och på olika sätt påverkar. Några exempel:  
 

 RPG i Nässjö är med i kommunala pensionärsrådet (KPR).  
 

 RPG distrikt ingår i regionens pensionärsråd (RPR).  
 

 RPG ingår som riksförbund i regeringens pensionärsråd, i 

socialstyrelsens äldreråd och i andra råd för samarbeten.  
 

RPG:s hemsidor: 

RPG riksorganisation: www.rpg.org.se 

RPG-distrikt Småland-Öland: www.rpg-smaland-oland.se 

_________________________________________________ 
 

Vid våra gemensamma samlingar får du mer information om 

vad som händer i exempelvis KPR, inom RPG etc. Vi 

inbjuder till resor, planerar att inbjuda till studiebesök, 

samtalsforum, vara med på RPG-distriktets höstmöte i 

Bankeryd m m. 
 

Du kan få regelbunden information om det som händer i RPG 

via e-post genom att kontakta Curt Karlsson på e-postadress: 

curt.karlsson@folkbildning.net 
 
RPG Nässjö bankgiro: 242-0248. Kassör är Irene Carlsson. 

 

RPG genomför verksamheten i samarbete med  

http://www.rpg.org.se/
http://www.rpg-smaland-oland.se/
mailto:curt.karlsson@folkbildning.net

